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L'equitat i la llibertat no poden esperar més
8 de març, Dia Internacional de les dones

El camí de l'equitat a Vilanova
Per Rosa Català i Mallofrè

Dies de Convivència i Equitat
Pren nota a l'agenda del que vindrà

“La dona que s’enganxa a la llibertat de 
l’escalada, no abandona la paret”

Rosa Lòpez Codony, escaladora
 

Recomanacions per a la 
convivència i l'equitat

 

Einateca i Agenda

MARÇ

8
-VILANOVA I LA GELTRÚ-



L'equitat i la llibertat no poden esperar més

ÀGORA

PR IMAVERA  |  2 0 2 2

8  D E  M A R Ç ,  D I A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L E S  D O N E S

"Cal construir plegades alternatives personals i 

col·lectives amb una nova ètica que fugi del fracàs 

del patriarcat, perquè només així podrem fer-ho 

realitat". Aquest és un fragment de la declaració 

institucional que es farà pública el proper 8 de març 

amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoca aquell 

dia a la ciutadania, a les 12h a la plaça de la Vila, a 

aplegar-se a la plaça de la Vila en la lectura 

institucional de la declaració, que enguany anirà a 

càrrec de tres alumnes de 3er d'ESO de l'INS Manuel 

de Cabanyes: Candela Caelles, Daniela Janetti i Maria 

Bernal. L'alumnat de l'institut ha participat a una 

formació en periodisme i perspectiva de gènere per 

aprendre a enfocar la realitat des de les ulleres 

violetes.

Tot seguit, les membres d'Alma Calí interpretaran 

una dansa circular, sota la direcció de María Plantón. 

Al llarg de la setmana, el balcó principal de la façana 

de l'Ajuntament hi lluirà una decoració teixida 

artesanalment per les membres del grup Dona, 

Identitat i Diversitat (DID). El cercle és una forma 

geomètrica que simbolitza el cicle on la vida floreix 

incansable. Els centres cívics de la ciutat també han 

penjat pancartes amb lemes reivindicatius a les 

façanes respectives.

Institucions i entitats han programat activitats 

entorn al 8M. Com és habitual, la tarda del mateix 8 

de març, les entitats feministes locals convoquen a la 

ciutadania a diferents actes reivindicatius que es 

poden consultar al web municipal i a l'apartat 

"Agenda" d'aquesta mateixa Àgora.

https://www.vilanova.cat/convivim/8_de_marc
https://www.vilanova.cat/convivim/did
https://www.vilanova.cat/convivim/did
https://www.vilanova.cat/agenda/resultats_cerca
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EL CAMÍ DE L'EQUITAT A VILANOVA

El record de dècades enrere en l’experiència de les 

eines territorials per l’intent d’eradicar la violència 

masclista de les nostres vides, ha marcat tant la 

meva experiència professional com la personal. Els 

inicis van ser una etapa il·lusionant, buscant les 

savieses referents per a la comprensió d’un problema 

de gran magnitud. Estàvem emmarcades en la 

necessitat d’actuar un cop crèiem desxifrades ja les 

causes de tanta desigualtat. 

El moviment té unes arrels ancestrals que cal 

reconèixer en cada dona i en cada home, el qual va 

capgirar de pensament i obra el sistema imperant. 

Cal venerar l’aliment simbòlic de les dones 

llibertàries i republicanes. D’aquesta estela en van 

venir els anys previs a la mort del dictador, 

moviments ecofeministes que desitjàvem incidir en 

el canvi d’ideals, fent-los coincidir amb els de Gaia, la 

mare terra. Ens trobàrem dones de diferents edats 

amb el desig de canviar-ho tot. Itinerants per 

diversos locals de la ciutat d’on ens feien fora amb 

excuses diverses amb dones com l'Àngels Sanmiquel 

o l'Isis Pedra, entre d'altres dones. La força no es va 

apagar i seguim. I seguim.  

Amb el temps es va guanyar la creació del Centre de 

planificació familiar per a la promoció de la salut 

sexual i reproductiva, situat a la Casa Olivella,  on 

professionals com la  psicòloga Matilde Pelegrí, la 

doctora Quima Espinal i la infermera Pilar Campo 

varen crear una mena d’espai sagrat per a la llibertat, 

des del cos i les relacions. 

Arran d'un estudi fet a l'IMET sobre l'atur de llarga 

durada, es va revelar el que era una tendència 

aparentment inexorable: l'ocupació gratuïta i per 

amor tenia rostre de dona. I amb el lideratge de 

Montserrat Vila sorgí el programa "Tot Dona" per 

promoure la igualtat d'oportunitats.

Recordo de forma especial la creació, molt abans 

que aterressin els Mossos d’Esquadra a la ciutat, del 

Pla d’atenció policial a les dones. Es va fer formació a 

tota la plantilla amb l’Erick Pescador i la Fina Sanz, 

amb molta complicitat per part del cap de la Policia 

Local recentment jubilat, en Dionís Ginés. Es va 

assegurar un servei de 24 hores, que garantia la 

permanència d'una agent amb formació 

especialitzada per atendre els casos de violència 

masclista.

Em venen també a la memòria els cursos de 

temàtica de gènere del Campus Universitari de la 

Mediterrània que vam encetar amb les nostres grans 

referents; entre d’altres, Tamaia, la Lluïsa Carmona, la 

Beatriu Macià i en Jorge Barudy. També hi passarien 

teòriques com Milagros Rivera, Mery Nash, Fina 

Birules, Victoria Sau, Amelia Valcarcel, Remei Arnaus, 

Rosa Rius, Diana Sartori, Luis Bonino, Manuel

Delgado, Encarna Sanahujes, Nazanin Armirian,

Dolors Marin, Elsa Plaza, Marta Selva, Joana Gallego, 

etc. Un munt de primeres copes, que no espases, per 

entendre'ns. Vàrem poder copsar les diferents 

mirades feministes que donaven llum i pensament. 

Van participar conveïns del món de la filosofia, 

l'etnografia o l’educació física com Carles Duran, 

Bienve Moya, Salvador Bernadó o Joan Carles 

Requero des de múltiples disciplines i visions. 

També vull mencionar la valuosa feina de l’atenció 

psicològica facilitada a l'Espai d'Equitat, amb la sort 

de poder comptar amb l'oferta de sessions sense 

límit. I l’inici dels grups terapèutics de la mà de la 

doctora Consuelo Barea, qui no fa gaires anys ens va 

deixar. Ella feia els primers peritatges de danys 

psicològics al país. La Susana Soria va fer formació 

per a I'autoestima femenina. Les psicòlogues Núria 

Ribé, Susana Conesa i Marta Espelt han mantingut 

una finíssima cura de l'atenció terapèutica per a les 

dones. Igual d'imprescindible és l’assessoria jurídica, 

liderada en la primera etapa per l’advocada Marta 

Ferrer, qui va morir massa jove, i que proporciona des

de fa 20 anys la lletrada Elisabeth Domènech . 

Per Rosa Català i Mallofré, tècnica d'Equitat de l'Ajuntament 

Rosa Català. Plaça de la Vila (2021)
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Al Centre Cívic de Sant Joan vam anar teixint 

complicitats entre dones, creades de forma genuïna 

amb els tallers d’escriptura gairebé terapèutica amb 

Nora Rodriguez, pedagoga i escriptora. Després amb 

trobades experiencials feministes conduïdes per 

Elisabeth Uribe, magistra de Duoda Centre de 

Recerca de Dones pioner a la Universitat de 

Barcelona. D’aquells vincles en va sorgir un 

moviment que cristal·litzà en el sorgiment de les 

primeres associacions feministes registrades aquella 

època, com La Frontissa, amb el lideratge 

entranyable de Loli Álvarez.

I d’activitats derivades d’aquest grup, en va aflorar la 

llavor dels bancs del temps, amb la creació del 

col.lectiu “El Cabàs”, la primera xarxa d’intercanvi de 

béns i serveis sense diners a Vilanova. Les llunes 

n’eren la moneda simbòlica. Es van organitzar 

trobades amb xarxes franceses que ja duien molta 

experiència en aquest camp. Hi participaren, entre 

moltes altres, la Montse Pujades i en Silvayn Juillie. 

Els primers mercats d’intercanvi varen tenir molt èxit.

Era una posició que plantava cara tant al patriarcat 

com al seu familiar imprescindible, el capitalisme. 

Vam organitzar les primeres formacions per  

preparar el torn d’ofici especialitzat de professionals 

del dret per atendre casos de violència masclista a 

les comarques del Garraf i el Penedès. Va durar uns 5 

anys. Després, innocentment, crèiem que ja s’havia 

convertit en una formació obligatòria organitzada 

pel propi Col·legi de l'Advocacia. Malauradament no 

es així; hores d’ara encara es voluntària tot i que la 

llei la presenta d’una altra manera.

Es va apostar per restituir la memòria històrica 

femenina i dotar de genealogia i models on

emmirallar-nos a través del programa "La història a 

les nostres mans". Iniciat amb una formació 

especialitzada de la mà de Montserrat Cervera, va 

evolucionar amb la col·laboració de la historiadora

vilanovina Judith Barbacil i jo mateixa, cap al 

projecte exitós que avui coneixem amb el nom la 

“Memòria del futur”. El grup dones amb memòria es 

manté en actiu des de fa 20 anys. Amb vídeos, 

quaderns i tallers a les escoles de la vila, van farcint 

els buits i biaixos de gènere que l’absència de les

dones havia deixat.

Des d'aquesta perspectiva va néixer el quadern 

"Carrers en femení singular", prologat per la 

historiadora Isabel Segura. Un recull per visibilitzar 

les poques dones que donaven nom a carrers i 

places, una injustícia encara no reparada.

En el món de l’art es va donar una embranzida amb 

la primera mostra de dones artistes omplint la plaça 

de la Vila d’obres d’autoria femenina. Sota les voltes i,

simultàniament, hi havia una exposició on reconèixer 

autores de tots els temps. I des d’aquell moment 

cada any, als voltants del 8 de març, es feia a la sala 

TOC una exposició dedicada a una autora concreta. 

Entre d'altres autores Marga Miret, Merce Insenser, 

Francesca Calaf, Maite Prades, Arlene Sereix... 

Aquestes accions van cristal·litzar en el programa 

Donart que al llarg de 10 anys va promocionar l’art 

fet per dones. Fora bo que el seu llegat formés part 

de la col·lecció permanent d’art contemporani de la 

nostra ciutat. 

D'igualtat a equitat
Ha plogut molt i, entre mancances i encerts ,es van 

obrir les portes de l’Espai d’Equitat com a oficina 

especialitzada. En aquella època només es parlava 

d’igualtat i ens semblava un lloc petit per a encabir 

tots els desitjos. El concepte d’equitat es va treballar 

amb el consens d’un pla transversal. Discutint 

significats per arribar a acords que ens definien de 

forma més holística. Va ser una coincidència no 

casual, el debat coetani que tenien a l’Ajuntament 

d’Alaquàs. Vam assistir a una formació pionera amb 

l’especialista sàvia i entranyable Marcela Lagarde, qui 

va regalar les seves tesis a tot el personal del 

municipi des de consergeria a alcaldia. Una 

experiència inoblidable de la que en vam sortir 

convençudes que la paraula "equitat" i el seu llegat 

havia vingut per quedar-se.

Amb la mirada interseccional es va encetar el 

projecte "Dona Identitat Diversitat" un espai de 

trobada per posar en joc pràctiques de llibertat 

femenina de tots els colors. Diversos orígens, edats, i 

maneres d'interpretar el món per enriquir-lo. En les 

trobades setmanals de les participants s'hi fan 

activitats com rutes emocionals on, per torns, una 

dona ens explica les experiències rellevants de viure 

en relació. Tant si s'ha nascut aquí com si fa poc que 

has arribat, hi ha records significatius per compartir, 

dibuixem la ciutat sumant batecs. A voltes i amb 

bon temps, fem la "Cadira amiga" instal·lant-nos 

cadascuna amb una cadira a diferents places de la 

ciutat convidant a reviure el costum de les tertúlies. 

Cada any les participants pacten una reflexió crítica 

per enfocar l'atenció en la commemoració del 8 de 

març, i engalanen el balcó de l'ajuntament. Una 

acció carregada de plàstica i complicitats.
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Una menció especial al projecte "Paternatge 

responsable" coordinat amb l’ASSIR i pensat per 

oferir un espai experiencial de creació i 

desenvolupament de subjectivitats masculines més 

implicades i co-responsables envers els seus fills i 

filles i les mares dels seus fills i filles, amb la voluntat 

d’esdevenir a llarg termini, un grup de reflexió i 

acompanyament en masculinitat i criança, que es 

configuri com grup de referència per altres homes. 

Es va encetar amb Oriol Ginés com a psicòleg 

referent que acompanyà tot el procés. Una bona 

llavor preventiva en una etapa dels cicles de vida on 

augmenta el risc de patir violències masclistes.

Diferents grups de dones convergien amb idees 

comunes, entre d'altres "La Locomotora lila", creada 

per diferents professionals a l'aixopluc del Museu del 

Ferrocarril, les Dones d'empresa, les dones de 

Joudour Wa Afak, les de Cooperacció, les d'Alma Calí 

i les més joves Lluna de Foc i Bullanga feminista, en 

són només alguns exemples d'un circuit, a voltes 

silenciós a voltes de gran impacte i que fa confluir 

sororitat i esperança. Un guany per la ciutat ha estat 

aconseguir un lloc, el Casal de Dones, espai enfocat a 

obrir camins per convertir-se en la casa de totes. 

Aquest es un procés permanentment en construcció.

Finalment va arribar el projecte de "Resiliència per a 

infants" testimonis de violència, esperat i conduït 

magistralment per la psicòloga Núria Ribé.

Una altra bona eina per desnaturalitzar les tradicions 

patriarcals partint d'experiències pròpies, és el grup 

Teatre en Femení, el Pati lila, inicialment dirigit per 

en Quico Romeu, més tard per en Plàcid Rosaleny i 

avui, per Mar Pawlowsky, qui ens acompanya amb la 

presa de consciència cap a una transformació 

creativa, dissident i lliure.

En quant als tallers de sensibilització per als centres 

educatius encara no s’ha aconseguit que s’entomin 

del tot pels serveis de la Generalitat i que formin part 

del currículum acadèmic. Anem posant pedaços des 

del PAE, a l’espera que sigui realitat un pla més 

ambiciós.

Em quedo amb el bon costum de treballar en xarxa 

sempre que sigui possible. La confiança teixida amb 

el grup de treball del Protocol municipal de violència

masclista on cada mes diverses agents reflexionem 

plegades. És un bé a cuidar. 

De la branca del món judicial recordo de bon grat la 

formació feta amb el jutge Javier Castro. Tinc la 

certesa que falta aquí molt camí a recórrer. 

De l'empremta de l'activisme LGTBIQ+, amb en Jordi 

Valls al capdavant, en van néixer els grups de joves i 

aliats ara coronant el procés amb l'entitat l'Esquerda, 

cuidant drets i sentiments.

Per fi hem aconseguit un pis d’acollida, que el sé 

necessari però m’encantaria que fes un canvi 

d'usuàries. Les que em coneixeu sabeu que sempre 

he dit que haurien d’estar ocupades per les persones 

agressores, vaja que la por hauria de canviar de 

bàndol. Les cases d’acollida s’haurien de convertir en

espais de reeducació en semillibertat per a homes 

agressors. Aquests haurien de cedir els seus 

habitatges per un temps proporcional al dany causat 

a les seves víctimes. Penso que es perfectament 

mesurable. Només cal fer un gir en l’enfocament. 

L'activisme antipatriarcal permanent
Crec, des de l’experiència viscuda, que ens fa molta 

falta no deixar mai la reflexió i no deixar mai de fer 

activisme. Els diversos moviments crítics amb el 

patriarcat són l’esperança de canvi. Tan de bo visitin 

més sovint les idees que uneixen i que són energia 

inesgotable de sentit. Només des d’aquí podrem 

trencar l’esgotadora i malintencionada repetició.

Massa vegades ens passa que les institucions es 

burocratitzen i s’allunyen cada cop més de l’autoritat 

femenina, de l’autoritat de la vida humana. 

L’evolució del patriarcapitalisme es anar minvant les 

conductes empàtiques i substituir-les pel model 

simbòlic d’èxit que emana del poder i del control. 

La violència, a hores d’ara, ja sabem que és un 

fenomen estructural, causada per l'última fase del 

model patriarcal basat en la història de les formes 

d’exclusió. Tenim pendent doncs, posar a lloc una 

veritat fins ara molt opaca. Al poder no li agrada 

gens ésser observat. L’obediència patriarcal mata. I 

les principals víctimes són els homes. Els homes 

maten molt i moren molt per complir amb el 

mandat de masculinitat hegemònica. Les dones 

gairebé no matem, però morim massa a mans dels 

obedients. Un preu excessivament car per mantenir 

un sistema. Potser ja és hora de desvetllar que estar 

al bàndol dels dominadors no inclou tenir sempre 

privilegis. 



XARXA D'IGUALS JOVES LGBTIQ+
de Vilanova i la Geltrú

Regidoria de Convivència i Equitat

Et planteges si ets lesbiana, gai,
bisexual, trans, intersexual...?

Curs 2021-2022:
Participa a les trobades quinzenals

a l'Oficina Jove del Garraf
(c/ Sant Sebastià, 11)

Trobades adreçades a menors de 18 anys

Escriu-nos a equitat@vilanova.cat
Truca'ns o envia'ns un whatsapp: 626 234 696

#XarxaIgualsJovesLGBTIVNG

Tens clar qui ets i què sents i
et cal acompanyament per
fer-ho saber al teu entorn?

Dies Internacionals per la Convivència i l'Equitat

21 GENER  Dia  Europeu  de  la  Mediació
6 FEBRER  Dia  Internacional  de  Tolerància  Zero  amb  la  

Mutilació  Genital  Femenina
19 FEBRER  Dia  Internacional  Contra  l 'Homofòbia  en  el  
Futbol
8 DE MARÇ  Dia  Internacional  de  la  Dona
21 DE MARÇ  Dia  Internacional  per  a  l 'Eliminació  de  la  

Discriminació  Racial
31 DE MARÇ  Dia  Internacional  per  a  la  Visibil itat  Trans
26 D'ABRIL  Dia  Internacional  per  a  la  Visibil itat  

Lèsbica
17 DE MAIG  Dia  Internacional  contra  l 'Homofòbia :  

gaifòbia ,  lesbofòbia ,  transfòbia  i  bifòbia
21 DE MAIG  Dia  Internacional  de  la  Diversitat  Cultural  
i  el  Desenvolupament
28 DE JUNY  Dia  Internacional  de  l 'Orgull  LGBTI
23 DE SETEMBRE  Dia  Internacional  per  a  la  Visibil itat  

Bisexual
Octubre trans  Dia  Internacional  per  a  la  

Despatologització  Trans
25 DE NOVEMBRE  Dia  Internacional  per  l 'Eradicació  

de  les  Violències  Contra  les  Dones

2 0 2 2
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https://www.vilanova.cat/convivim/xarxa_iguals_joves_lgbti


(1953, Barcelona) Referent en el món de l’escalada a Catalunya, 
aquesta vilanovina fa més de mig segle -54 anys- que es manté en 

actiu a les parets i ha obert camí a altres dones en col·lectiu.

ROSA LÒPEZ CODONY, ESCALADORA I MEMBRE DE PUBILLES ESCALADORES

Quan i com vas començar a escalar?
Als 15 anys, el 1968, un dia vaig acompanyar al meu

germà petit a un curset d’espeleologia amb el 

Centre Excursionista Gelera de Barcelona. Als 3 

mesos em vaig decantar per fer un curs d’escalada 

i em va enganxar. En aquella època ens 

bellugàvem en tren per Montserrat, Sant Llorenç 

de Munt i, en alguna ocasió, fins a Terradets o al 

Pedraforca. I des d’aleshores, poques vegades he 

parat; només en èpoques en les que em vaig fer 

càrrec del meu difunt primer marit o de la meva 

mare. Laboralment m’he dedicat a la perruqueria i 

a la gestió de la recollida de residus industrials, 

fins que m’he jubilat.

Com eren els inicis?
El Centre era conservador i costava que em 

portessin a escalar perquè era una noia jove. Deien 

que “pujar a les parets no és femení”. El mateix 

centre d’escalada era el primer en imposar-te una 

paret per ser dona. Ens posaven traves per llogar el 

material, fins i tot. A les sortides hi havia algunes 

noies més, però sempre sortíem amb grups 

mixtes. No va ser fins als 18 anys que vam anar 

soles amb una altra noia, la Magda Ortiz, de 

Terrassa, a escalar a Montserrat. Érem les dues 

úniques dones.

Era un món masculinitzat o masclista?
Totes dues coses. Era un entorn d’homes i 

masclista, com arreu en general, tot i que ja 

s’intuïa un canvi de mentalitat entre la generació 

jove. Les dones escalàvem habitualment 

acompanyades d’homes. Al capdavall, els 

impediments venien d’una societat amb 

mentalitat masclista.

Què t’atrapa de l’escalada?
Des que vaig començar vaig entendre que era més 

emocionant estar enganxada en una paret a la 

natura que anar a la discoteca. 

“La dona que s’enganxa a la llibertat de 
l’escalada, no abandona la paret”

La sensació d’empoderament que et dóna pujar dalt 

d’una paret et fa tornar a casa amb una satisfacció 

indescriptible. Aleshores no em sentia pionera, 

simplement feia una activitat que m’encantava i 

m’ho passava bé. 

Quins èxits destacaries?
Qualsevol paret és un èxit. No he estat mai a la 

Patagònia o a l’Himàlaia perquè no tenia les 

possibilitats econòmiques per fer-ho. Però he escalat 

d’altres, i els he gaudit tots. He pujat en moltes 

ocasions obrint camí, anant davant del meu marit, 

que no era l’habitual en parelles.

Com veus l’actualitat de l’escalada?
Les noies que avui escalen tenen molt nivell. Quan 

vaig començar, érem “bitxos raros”. El 2002 van 

coincidir cinc dones en una paret i van acordar una 

trobada l’any següent, en la que em vaig sumar i vam 

ser una dotzena. Així es va fundar el grup Pubilles 

escaladores. Hem celebrat 17 edicions de les trobades 

i hem arribat a concentrar-nos 150 dones escaladores. 

Quan vaig començar, era habitual que les dones 

escaladores abandonessin la pràctica en casar-se i 

tenir fills. Però avui, afortunadament, les dones 

segueixen escalant, amb o sense família. S’emporten 

la canalla a l’espatlla i contagien l’estima a la paret. 

La dona que s’enganxa a la llibertat de l’escalada, no 

abandona la paret. És la llibertat de fer allò que 

t’agrada.

/Rosa Lòpez (foto: cedida, 2021)

“Qualsevol paret és un èxit.”
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/Primera escalada de Rosa Lòpez. Figaró 

(foto: cedida, 1968)

/Rosa Lòpez als 40 anys. Montserrat

 (foto: cedida, dècada de 1990)



La llei del mirall
(Yoshinori Noguchi. 2010)

A mig camí entre el coaching 

i les constel·lacions familiars,  

l'autor ens retroba amb una

filosofia oriental renovada i 

ens proposa pautes clares i

efectives per a resoldre d'arrel 

els problemes de la vida. 

Idela per treballar el perdó.

La verdad sobre el caso 

Wanninkhof
(Noemí Redondo, 2021)

Una sèrie d'HBO que permet 

conèixer la història de la 

Dolores Vázquez, una dona 

innocent condemnada 

d'assassinat, on la lesbofòbia 

social n'és l'única prova.

No hay negros en el Tíbet
(Frank T., Asaari Bibang i 

Lamine Thor, 2022)

Podium Podcast recull 

mensualment els episodis 

sonors dels tres activistes 

antiracistes, que conviden a 

reflexionar sobre les 

desigualtats en clau d'humor.

Política sexual de la 

pornografía
(Mónica Alario Gavilán, 2021)

Que la pornografia s'ha 

convertit en l'educació sexual 

de les noves generacions és 

innegable. Quines 

conseqüències té per a les 

dones i les nenes que es faci 

equivaldre pornografia i sexe?

Trencar en cas
d'emergència
(Carla Vall i Duran, 2022)

L'advocada penalista i 

criminòloga vilanovina

publica la seva primera obra, 

un manual per a víctimes i 

supervivents de violències i el 

seu acompanyament.

Einateca

El niño que no fui
(Daniel Valero, 2022) 

Conegut a les xarxes socials 
com "El Trigillo", Valero recull
la infància, l'adolescència i 
l'adultesa compartida per 
persones del col·lectiu LGBTI. 
Aborda les relacions familiars i 
socials en una vida queer. I la 

supervivència contra la 

LGTBfòbia.

R E C O M A N A C I O N S  P E R  A  L A  C O N V I V È N C I A  I  L ' E Q U I T A T :  
L I T E R A T U R A / A U D I O V I S U A L / A R T S  E S C È N I Q U E S
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https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Silas%20Howard
https://www.podiumpodcast.com/no-hay-negros-en-el-tibet/


Igualtat d’oportunitats home i dona / Drets persones LGTBI /
Diversitat sexual, afectiva i de gènere / Violència masclista/ 
Diversitat cultural i d’origen / Diversitat religiosa / 
Convivència i civisme / Cultura del diàleg i mediació /

Les activitats són susceptibles a canvis de programació. Consulta l'agenda a la web www.vilanova.cat.

A G E N D A  P R I M A V E R A  2 0 2 2

Dissabte, 5 de març
12.00-12.45h> Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà
Hora del conte: "Superdones intrèpides"
A càrrec de Núria Clemares, actriu. Semblen contes inventats, però són històries de dones reals amb 
vides increïbles. Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys, en el marc del 8M.
Inscripcions: 938932039 / formulari digital (places limitades per ordre d'inscripció). 
Organitza: Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà
Més informació

Diumenge, 6 de març
(10.30-14h)> plaça de les Neus
5ª Jornada de la Dona
La colla organitza un matí d'activitats destinades a recaptar beneficis que es destinaran a dones que 
han patit violència masclista a la ciutat. A les 10.30h s'hi farà un taller d'autodefensa feminista (amb 
inscripció prèvia a 3€ in situ). En acabar, hi haurà actuació falconera i tres rondes de balls populars, i 
un vermut solidari.
Organitza: Falcons de Vilanova
Més informació

(18-18.50h)> Teatre Principal
Valentina Quàntica (Cia. Anna Roca)
Teatre amb experiments en directe sobre ciència i empoderament femení. Per què, si vivim en una 
societat que procura per la igualtat d'homes i dones, hi ha tan poques científiques reconegudes?
Per què tenim tantes curiositats sense resposta? Per què és tan fascinant el món en el que vivim?!
Si vols resoldre aquestes qüestions, si ets dels que la curiositat et surt per les orelles o simplement 
tens ganes de descobrir allò que li passa pel cap a la Valentina, entra al seu laboratori i deixa't 
sorprendre. Amb la presentació dels ratolins del Teatre.
Entrades: 8€. Al web i taquilles (a partir de les 17h) del Teatre Principal.
Organitza: Grup Xarxa d'Espectacles Infantils i Juvenils de Vilanova i la Geltrú
Més informació

Dilluns, 7 de març
(10-12h)> Casa del Mar
Cinefòrum "Techo de cristal" (Raúl Soriano, 2017)
Un documental sobre maternitat, conciliació, desigualtat laboral, violència masclista, masclisme, 
feminisme…. Les set protagonistes expliquen què suposa ser dona diàriament i com estan 
representats els diferents perfils de dona a la societat. Un projecte de la Regidoria de la Dona de 
l'Ajuntament de Yecla (Múrcia).
Inscripcions: siegarrafpenedès@abd-ong.org (places limitades)
Organitza: SIE Penedès-Garraf

> Plaça Associació d’Alumnes Obrers
Combatem les opressions. Feminisme de totes i per a totes
(18h) Preparació de pancartes 
(20h) Marxa nocturna no mixta
Organitza: Bullanga feminista, L'Esquerda, Arran i COS
Més informació 

https://www.vilanova.cat/agenda/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBqDlTZ9-T8OiqQMV7iWGH2UpGLVFGzeR6ATQcPoeqvyGLEg/closedform
https://www.vilanova.cat/agenda/detall?id=28672
http://www.falconsdevilanova.cat/altres-activitats/
https://escenavilanova.koobin.cat/
https://www.vilanova.cat/directori/detall.aspx?id=42984
https://escenavilanova.koobin.cat/
mailto:s@abd-ong.org


Dimarts, 8 de març, Dia Internacional de les Dones
(12h)> Plaça de la Vila
Lectura del Manifest institucional del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.
A càrrec d'alumnes de 3r d'ESO de l'INS Manuel de Cabanyes. Tot seguit, les membres d'Alma Calí 
interpretaran una dansa circular, sota la direcció de María Plantón. Al llarg de la setmana, el balcó 
principal de la façana de l'Ajuntament hi lluirà una decoració teixida artesanalment per les membres 
del grup Dona, Identitat i Diversitat (DID). El cercle és una forma geomètrica que simbolitza el cicle 
on la vida floreix incansable. 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat
Més informació 

(17.30-18.30h)> plaça de la Vila
Lectura del Manifest del 8 de Març (La Frontissa)
L'Associació de Dones Feministes La Frontissa i l'AFA Sant Jordi convoquen a la ciutadania a la 
lectura del manifest a càrrec de les i els alumnes de l'Escola Sant Jordi a la plaça de la Vila. La 
mateixa plaça, del 7 al 14 de març, acollirà l'exposició "Genealogia feminista", un recorregut per les 
nebuloses de la memòria de les dones.
Organitza: Associació de Dones Feministes La Frontissa i AFA Sant Jordi
Més informació 

(19h)> plaça de la Vila
Lectura del Manifest del 8 de Març (Bullanga feminista, L'Esquerda, Arran i COS)
Les organitzacions locals convoquen a la ciutadania a la lectura del manifest conjunt. El punt de 
trobada previ serà a les 18.30h a la plaça de les Neus. La plaça de Vila acollirà actuacions musicals i 
d’arts escèniques a càrrec de Laura Morillo, Virtsia, Companyia Teatral Eralekra.
Organitza: Bullanga feminista, L'Esquerda, Arran i COS
Més informació 

Dissabte, 12 de març
23h-05h> La Nau de Joventut
La Marimarxa
Bullanga feminista i L'Esquerda coorganitzen una festa reivindicativa amb música en el marc del 8M.
Organitza: Bullanga feminista i L'Esquerda

Diumenge, 13 de març
12.00h> CIRMAC. Masia d'en Cabanyes
Presentació del conte "Nona" (El Cep i la Nansa, 2019) i Taller de fer estrelles
Nona és un àlbum il·lustrat obra d'Esther Voltà. És la història de dues amigues que lluiten per un món 
millor a través de paisatges onírics i viatges estel·lars. L'autora presentarà el conte i oferirà un taller.
Inscripcions: 639868491 / info@arccultural.cat (aforament limitat)
Organitza: CIRMAC
Més informació

Del 2 al 21 de març
> Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell
Exposició fotogràfica: "Dones del món"
D'Àngels Ferrer Rovira. Mirades de 18 dones d'arreu del món que ens faran viatjar a altres realitats. 
Una proposta de maridatge entre la fotografia i la lectura. Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones.
Organitza: Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell
Més informació

Edita: Regidoria de Convivència i Equitat
març 2022

https://www.vilanova.cat/convivim/did
https://www.vilanova.cat/convivim/8_de_marc
https://www.vilanova.cat/convivim/8_de_marc
https://frontissa.org/
https://www.vilanova.cat/convivim/8_de_marc
https://www.vilanova.cat/convivim/8_de_marc
https://www.vilanova.cat/agenda/detall?id=28653
https://www.vilanova.cat/agenda/detall?id=28670

